ЦЕНТЪР ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ
МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ
спец. "АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ",
"МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ"

РЕДОВНА СЕСИЯ - декември 2017
Специалност

Процедура
Проверка на справка за положените
семестриални изпити за допускане до разработка на
дипломна работа.
Моля, носете студентска книжка и диплома от предходно
висше образование!
Избор на тема и назначаване на научен ръководител.
Подава се молба - посочват се три варианта за научен
ръководител и съответната тема от неговия списък.

Обявяване на списъците с определените теми и научни
ръководители.

срок / дата

час / стая

след последния
семестриален изпит

20

до 07 юли 2017 г.

20

до 14 юли 2017 г.

в електронни
услуги

м.юли - м.октомври
2017 г.

в електронни
услуги

от 16 до 20
октомври 2017 г.

20

студентите
заплатили таксата за
разработка и защита
на дипломна работа

м.ноември 2017 г.

20

студентите, предали
дипломна работа

м.декември 2017 г.

20

Всички студенти,
положили успешно
семестриалните си
изпити

студентите, подали
молба за научен
ръководител и тема

Консултации с научните ръководители
студентите с
определени теми и
научен ръководител

1. Представяне на квитанцията за платена такса за
разработване и защита на дипломна работа.
2. Представяне на 2 бр.снимки и бележка от
библиотеката.

Предаване на разработените дипломни работи (в един
екземпляр, подписан от научния ръководител)

Получаване на рецензии
Защита на дипломна работа
( Ползването на мултимедийна техника се заявява
предварително в учебен отдел. )
Подписване на дипломите за висше образоване

Церемония за връчване на дипломите - м.май 2015 г.

МРР
АУСНС, ПА
студентите, успешно
защитили дипломна
работа
потвърдилите участие
в церемонията

м.декември 2017 г.
м.март 2018 г.

17

регистрация за
участие в
церемонията до 12 май

стая 20 или
на телефон
056 900-450
(Л.Георгиева)

ВАЖНО
Съгласно чл. 49, ал. 3 от ПОУД студентите, записали последен семестър, имат право да се дипломират в
срок до пет години. След този срок се отстраняват от БСУ.
Поправителната сесия ще бъде през м. март 2018.
Възможно е в графика да настъпят промени.
За промени проверявайте две седмици преди обявенате дати.

